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Herfstwandeling naar Oostbroek  
 
Lengte: 2 km 
Duur: 45 minuten, deels door modderig terrein! 
 
Je gaat over de historische grond van het voormalige klooster Oostbroek dat tot in de verre omgeving in de middeleeuwen het 
woeste land in cultuur heeft gebracht. Een knuppelpad door het moerasbos, brengt je bij een uitgegraven bedding van de Rijn 
die daar 3000 jaar geleden stroomde. De in Engelse landschapsstijl aangelegde tuin met parkbos, aangrenzende boomgaarden, 
grienden en moerasbosjes herbergt een zeer gevarieerde flora en fauna. Met een beetje geluk kruist je pad dat van spechten, 
mezen, boomklever, ijsvogel, dodaars, buizerd, havik, een haas of ree.  

 
Naar het startpunt  

Startpunt is de parkeerplaats voor het winkeltje van Oost-
broek. Komend van de universiteitsweg rijd je het laatste 
stuk over de hoofddijk die beplant is met eiken (100 tot 
150 jaar oud) Canadese populieren (‘peppels’) en zwarte 
els. Net als de ‘nieuwe steenweg’, die onderdeel was van de 
handelsroute naar Duitsland (huidige Utrechtseweg) was de 
hoofddijk in de 12e eeuw door de monniken van Oostbroek 
aangelegd om het  moerasgebied te ontginnen. De afwate-
ringssloten die langs deze weg lopen (‘De Hooftdijksewate-
ring’), zijn in die tijd door de monniken gegraven voor af-
watering en het transport van veen.  
Je moet je voorstellen dat in de middeleeuwen op grote 
schaal land geschikt werd gemaakt voor landbouw en vee-
teelt. Op de heuvelrug is eind 16e-eeuw, door kap en scha-
penbegrazing haast geen boom meer te vinden. Op de dek-
zanden van de hoger gelegen heuvelrug bestaat de begroei-
ing dan voornamelijk uit heide en stuifzand. Het veen en de 
turf van het lagere en nattere gebied werd mede door ge-
brek aan hout een belangrijke brandstof. In die tijd was het 
was niet alleen goede handel voor huiselijk gebruik maar 
werd ook als brandstof voor de opkomende en energieslur-
pende aardewerk- en porseleinindustrie.  
 
Op de T-splitsing zie je aan je rechterhand één van de 
boerderijen van Oostbroek, bij Biltenaren bekend als ‘de 
boerderij van Baelde’. Vernoemd naar de naam van de 
laatste bewoners vóordat de boerderij zijn bestemming 
kreeg als kinderdagverblijf van het UMC. De boerderij die in 
1893 werd herbouwd, is van het langhuis type en heeft een 
overstekend rieten zadeldak.  
�Je gaat hier links de Bunnikseweg op, en na zo’n 50 me-
ter weer rechts de laan van platanen in naar het landgoed 
Oostbroek.  
�De eerste rechts en je bevind je in de ommuurde kloos-
tertuin met rechts de voormalige oranjerie, het huidige 
‘winkeltje van Oostbroek’. 
De naam dankt het landgoed aan zijn ligging ten oosten 
van de stad Utrecht in het moerassige gebied 
(broek=gebroken land: dan weer droog, dan weer over-
stroomd). De kloostertuin met boomgaard en kruidentuin 
herinnert ons nog enigszins aan de tijden van weleer.  
 
De Wandeling 
Even rechts, en na tien meter weer links over het pad dat 
langs de geteerde schuur loopt met rechts een beukenhaag. 
Achter de heg is de kruiden- moestuin van het landgoed. 

Daar weer achter ligt een perengaard. Aan je linkerhand 
een rijtje schiet (knot-)wilgen met daarachter op een hoger 
gelegen deel een vak met notenbomen. Je volgt vanaf nu 
de rode paaltjes. 
 
We komen nu in het eiken-beukenbos met essen, waar de 
bomen dankzij de voedselrijke kleibodem lengtes bereiken 
van tussen de dertig en veertig meter! Hier en daar staat 
in dit deel van het bos hulst, paardekastanje, esdoorn en 
een armetierige taxusstruik. De ondergroei is in de herfst 
al aan het vergaan, maar is niet echt spectaculair. Dat 
komt aan de ene kant door de hoge grondwaterstand, 
maar ook door de beuken, die met hun aansluitende bla-
derdak weinig licht doorlaten. In de lente, als de beuken 
nog niet in blad zijn, grijpen de bolgewassen op de wat 
drogere plekjes hun kans en is de ondergrond een tapijt 
van dubbele en enkele sneeuwklokjes, kraailook en voor-
jaarshelmkruid. Naarmate meer beuken het loodje leggen 
en hun plaats wordt ingenomen door spontaan kiemende 
essen, die een luchtig bladerdag hebben, wordt de licht-
doorlaatbaarheid groter en er zal een soortenrijkere meer-
lagige structuur komen, van kruiden, struiken en lage 
boomsoorten zoals, zwarte els, vogelkers en hazelaar. 

De lengte van bomen schatten 
Een manier om de lengte te schatten als je met zijn twee-
en bent: de één tegen de boom posteren en dan zelf enige 
(minstens 20 meter) afstand nemen. Je pakt een takje en 
meet op het oog, net als een schilder doet met zijn verf-
kwast, met gestrekte arm hoevaak de persoon ‘op de leng-
te van de boom past’. Dit getal maal de lengte van de per-
soon geeft een aardige indicatie van de lengte van de 
boom.  

Voor je het vochtige moerasbos ingaat, zie je aan je lin-
kerhand een omgewaaide es van een kleine dertig meter. 
De kluit van deze es raakt bijna aan die van een nog le-
vende reus van dezelfde soort die aan de rand van het pad 
staat. Essen herken je, als ze in een bos staan, gemakke-
lijk aan hun grijsgroene schors en hun kenmerkende op-
stijgende en paarsgewijze groei van hun hoofdtakken. Als 
je bij een tak kunt komen, dan wordt je vermoeden beves-
tigd door de zwarte bladknoppen van deze soort die in de 
herfst en winter al zijn aangelegd. Als je een vijf meter 
achter deze es kijkt zie je een eik. Op het eerste oog lijkt 
de schors veel op die van de es, maar als je de kronen van 
beide bomen vergelijkt zie je het verschil !  
Vlak voor de knuppelbrug zie je links in dit deel van het 
bos opslag van jonge essen. 
Het knuppelpad leidt je over het drassige gebied waar de 
Rijn zo’n paar duizend jaar voor Christus haar sporen na-
liet. Het geeft je ook een idee hoe een verlaten bedding na 
een natuurlijke verlanding er uit kan zien. 
Het knuppelpad, dat in de middeleeuwen ook werd ge-
bruikt om nat gebied toegankelijk te maken, gaat over 
gigantische exemplaren van omgevallen beuken en essen 
die net als de bodem mosbedekt zijn. Verder zie je een 
enkele rozet van de Kale Jonker (distel), wat brandnetel, 
en hondsdraf.  
Het vermolmde hout van omgevallen bomen die je onder-
weg tegenkomt en dat crème-achtig wit verpulvert is het 



werk van witte houtrot, een schimmel die als een van de 
laatste aan de beurt is om het lastig verteerbare houtstof af 
te breken. 
 
Je komt nu weer even op vaste grond bij een weitje dat 
wordt begraasd door runderen van het ras ‘galloway’. Riet-
kragen markeren de nattere gedeelten zoals slootjes en de 
waterkanten. 
Aan de bosrand links op het warme zuiden, zie je de stekels 
van de sleedoorn, die vroeg in het voorjaar helder wit bloeit 
voor er nog blad te zien is. 
Tussen het informatiebord en de uitkijkpost staat een 
mooie oude es, die er hier zo aan de rand van het bos met 
zijn laaghangende takken er toch weer anders uitziet dan in 
het bos. Meer ruimte betekent minder concurrentie om licht 
en daardoor kan de boom zich beter horizontaal ontwikke-
len.  
Vanaf de uitkijktoren kun je een blik werpen op dit oor-
spronkelijke gebied. Hier heb je namelijk een mooi uitzicht 
op de uitgegraven rivierbedding die deel uitmaakt van de 
Oude Rijn meander die de provincie samen met de andere 
historische beddingen de status van ‘Aardkundig monu-
ment’ heeft gegeven. Omdat het voor een leek lastig is in 
de moerassige zones reliëf en structuren te ontdekken is in 
de jaren 90 het initiatief genomen een stukje oude rivier-
bedding uit te graven. Eerst op Oostbroek (1992) en later 
op de Niënhof (1996). Natuurontwikkeling op langere ter-
mijn zou erin moeten resulteren dat de uitgegraven bed-
dingen als schakels dienen in een snoer waarin schoon 
kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug wordt opgevan-
gen. 
 
Doordat het gebied open is gemaakt, en vanwege de op-
vang van schoon, opkwellend grondwater (vernatting) is de 
natuurlijke soortenrijkdom aan flora, amfibieën, reptielen, 
groot. Maar vogels gedijen hier ook goed: de buizerd, 
boomklever, en havik zie je hier vaak en met een beetje 
geluk een dodaars, verschillende eendensoorten en wie 
weet een ijsvogel ! 
 
Je vervolgt je weg nog even over het laatste knuppeldeel 
met links zwarte elzen en steekt de zichtweide over van 
huize Oostbroek dat je links ziet liggen. De glooiende lijnen, 
het gebruik van waterlopen en afwisselende aanplant van 
donkere taxus en lichtere boomsoorten, boomgroepen in de 
weide, versterken de dieptewerking die kenmerkend is voor 
de engelse landschapsstijl, waarin de tuin door van Lunte-
ren in de 19e eeuw werd aangelegd.  
Deze stijl, vaak met wit gepleisterde huizen om de gran-
deur van de het huis te accentueren, vind je terug bij vele 
landgoederen van de ‘lustwarande ‘ die van De Bilt tot 
voorbij Amerongen gaat. Landschappelijk gezien zijn de 
buitenplaatsen van grote invloed geweest en hebben tot op 
de dag van vandaag toe een belangrijke functie in het na-
tuurbeheer van Nederland. Dat begon vooral in de gouden 
(18e-)eeuw. Natuur, bomen vooral exotische soorten uit 
overzeese gebieden, en architectuur waren esthetische 
statussymbolen. Cultuur en wetenschap was in de betere 
kringen het onderwerp van gesprek, en als je iets voorstel-
de had je een buitenplaats om periodiek in te verblijven en 
gasten te ontvangen. De landgoederen met hun parkbos-
sen, gelegen aan de rand van stedelijk gebied, waren rond 
de jaren 1970 gewilde objecten voor particuliere natuurbe-
schermingsorganisaties als Natuurmonumenten en Utrechts 
Landschap. Deze organisaties zorgen dat de grandeur van 
toen met de natuur bewaard blijven en zich verder kan 
ontwikkelen. 
 
Je loopt nu langs de rand van een imposant beuken-
essenbos. Twee essen zijn vlak voor je rechts gaat, geheel 
begroeid met de klimop van de groenblijvende Hedera. De 
Hedera vindt aan de stam houvast door zijn hechtwortels 
waarmee hij een hoogte van 30 meter kan halen. De boom 
ondervindt geen schade van deze epifyt. De groenachtige 
bloemen van de klimop verschijnen in de herfst als de plant 
zo’n 10 jaar oud is,. Ze worden vooral door wespen, vlie-

gen, bijen en hommels bestoven in een periode dus waar 
het niet gemakkelijk is om aan nectar te komen.  
Je gaat het bruggetje over en komt al dichter bij huize 
Oostbroek. De aanplant verandert ook: coniferen, rodo-
dendrons, buxus en taxus. De taxus is een van de lang-
zaamste groeiende bomen: tot minder dan 1 mm/jaar bij 
oudere exemplaren ! Links in de weide zie je aan de huis-
zijde een prachtige oude zes-stammige tamme kastanje 
staan, met daarvoor een sierlijke walnootboom. 
 
�Na de omgewaaide beuk van een kleine dertig meter 
lengte loop je door een taxushaag en gaat links om langs 
het huis van Oostbroek (1887), dat staat op de plaats van 
het middeleeuwse klooster.  
Het verkeer van de A28 hoor je en zie je. Even verderop is 
het wildviaduct dat de dieren veilige doorgang biedt.  

Oostbroek: onmisbare schakel in de ecologische verbinding 
Tussen De Bilt (ZO) en Driebergen loopt een eeuwenoude 
vaste trekroute van dieren. De ree is ‘gidssoort’ en haar loop-
routes en wissels worden door veel andere dieren gebruikt. 
Met de uitbreiding van Zeist, en de bouw van de Uithof in de 
60 en 70-er jaren, is de groenverbinding tussen heuvelrug en 
Kromme Rijn versnipperd en verkleind tot een strook van 1 
kilometer. Dieren vinden op hun weg ook nog eens niet te 
nemen barrières als de spoorlijn Utrecht-Arnhem, de A12 en 
de A28. Met de aanleg van het wildviaduct in 1999 onder de 
A28 is de ecologische verbindingszone tussen de zuidelijke 
Heuvelrug en het natte Kromme Rijngebied enigszins hersteld. 
De faunapassage is de best functionerende in de provincie, en 
dankt zijn succes voor een belangrijk deel aan dit landgoed. 
Aan de ene kant natuurlijk, omdat het als natuurgebied direct 
aansluit op de faunapassage, en een rustgebied (oase) is voor 
wild. Maar ook door het natuurlijk beheer van dit unieke ge-
bied dat ligt op de voedselrijke kleibodem, afgezet door de 
Rijn, en door het kwelwater, aangevoerd van de hoger gelegen 
heuvelrug dat hier aan de oppervlakte komt en wordt ‘vastge-
houden’. 

�Vóór je links (rode paaltje) het pad neemt zie je links een 
stronk van een omgezaagde beuk, waarin de houtskool-
zwam groeit. Wat verder aan de toegangsweg ligt het 
koetshuis van Oostbroek.  
Het pad links genomen kom je weer in de kloostertuin.  De 
vakken hebben verschillende aanplant. Het eerste vak links 
met pruimenbomen met aan de randen kersen; daarna een 
vak met notenbomen. Rechts tegen de muren op de zuid-
kant groeien leiperen (‘zwijnenkeutelpeer’). 
Van hier gaat je weer terug langs de weg die je gekomen 
bent. 
 
Geschiedenis van het voormalige klooster Oostbroeck 
In de middeleeuwen was Oostbroek een mannenkloos-
ter:de Laurensabdij. Het stond bekend als ‘de gevangenis 
van de orde’, een plaats waar lastige monniken heen wer-
den gestuurd. Niet lang daarna werd het een dubbelkloos-
ter: dames van adel huisden in het vrouwenklooster. Een 
nonnen- en monnikenklooster op één locatie dat combi-
neerde niet lekker. Het was problematisch met het organi-
seren van bijvoorbeeld de (gescheiden) mis en gaf ook 
veel conflicten.  
Het vrouwenklooster verhuisde naar waar nu het huidige 
KNMI staat. Het klooster is van grote invloed geweest op 
de landschapsontwikkeling in dit gebied en reikte zelfs tot 
aan de Lage Vuursche, waar de nonnen van het vrouwen-
klooster, om wat om handen te hebben, aldaar de veen-
ontginning leidden(het ‘nonnenland’). De Laurensabdij 
bezat vele zogenaamde ‘uithoven’. Een uithof was een 
kloosterboerderij die door een monnik van het klooster 
werd geleid en die in zijn werk werd bijgestaan door zoge-
naamde lekenbroeders.  
De Uithof, was zo’n voormalige boerderij of hoeve net als 
Vollenhoven (Vollenhoeve=geheel zelfvoorzienende boede-
rij) en Houdringe. Deze kloosterboerderijen ontwikkelden 
zich, in de late middeleeuwen na de Reformatie, tot bui-
tenplaats en landgoed.  


